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Potencial económico dos cogumelos 

  

 

 

Os cogumelos silvestres comestíveis representam um 
importante produto florestal não lenhoso em todo o 
mundo, com um elevado potencial económico  

 



 A China está numa posição de monopólio no que diz respeito aos 
cogumelos selvagens  

 A EU28 é um grande importador com um saldo negativo do 
comércio 

 Grande comércio intra-UE oferece um potencial para o 
desenvolvimento da oferta europeia  

Potencial económico dos cogumelos 



Os cogumelos e a gestão florestal 

  

 

 

A maioria dos métodos de gestão, planeamento e 
modelos de produção estão maioritariamente 
focados na produção de madeira 

 

Em Portugal não se encontra disponível um modelo 
de produção de cogumelos para utilização no 
planeamento florestal 



Os cogumelos e a gestão florestal 

  

 

 

Para incluir a produção de cogumelos como um 
objetivo no planeamento e gestão florestal é 
necessário desenvolver um modelo que: 
 

 avalie, de forma quantitativa, a produção de cogumelos 
em diferentes povoamentos e calendários de operações 
florestais 
 

 preveja o seu efeito económico nas diferentes alternativas 
de gestão 

 

 



Os cogumelos e a gestão florestal 

  

 

 

A forma mais simples de prever a produção de 
cogumelos em ecossistemas florestais é relacionar a 
estimativa de produção com o site/local e as 
características dos povoamentos 

 

Estes modelos podem ser desenvolvidos a partir de 
duas abordagens:  

 medições empíricas de quantidade de cogumelos  

 recorrendo a expert knowledge 

 



Modelos empíricos 

Consiste na medição da quantidade de cogumelos 
em parcelas e relação com as variáveis do local e 
povoamento 

 

Recolha de dados durante vários anos devido aos 
múltiplos fatores responsáveis pela variação 
temporal na produção de cogumelos 

 



Modelos expert 

Pressupõe-se que os peritos têm conhecimento do 
tipo de floresta onde é possível encontrar a maior 
produção de cogumelos 
 

Sabem também distinguir um determinado 
povoamento florestal quando comparado com outro 
 

Solução rápida, barata 
 

Incertezas nas avaliação dos peritos  



 

Questionário 



Objetivo 

 
 
Recolha de informação relativa à produção de 

cogumelos, junto de diferentes peritos nacionais 

 



Amanita caesarea Amanita ponderosa Boletus edulis Cantharellus cibarius 

Cogumelos 

Terfezia spp. 



Povoamentos florestais  

  83 parcelas de sobreiro 
 

  79 parcelas de azinheira 
 

  83 parcelas de pinheiro-
manso 
 
A informação que serviu de base para a 
elaboração deste questionário foi disponibilizada 
pelo ICNF, no âmbito do 6º Inventário Florestal 
Nacional (IFN6) 



Questionário: 

08_2015_Questionario_Cogumelos_final.pdf


 

Resultados preliminares 



Resultados 
 

 N.º de questionários recebidos por cogumelo/ povoamento 

A. caesarea A. ponderosa Boletus 
edulis 

Cantharellus 
cibarius 

Terfezia spp. 

Sobreiro 4 4 4 2 2 

Azinheira 3 3 3 2 2 

Pinheiro-
Manso 

1 1 1 1 1 



Resultados 
 

 Estimativa de uma boa produção (kg/ha) para a época 

Cogumelo  
Perito 

Média 
Desvio 
padrão 

A B C D 

Amanita caesarea 10 30 30 30 25,0 10,0 

Amanita ponderosa 15 40 40 30 31,3 11,8 

Boletus edulis 8 50 100 25 45,8 40,1 

Cantharellus cibarius 12 30 10 20 18,0 9,1 

Terfezia spp.   70 20 20 36,7 28,9 



Resultados 

 Parcela bem classificada 

N.º de árvores/ha: 70 

Diâmetro médio: 51,2 cm 

Área basal: 14,4 m2/ha 



Resultados 

 Parcela bem classificada 

N.º de árvores/ha: 120 

Diâmetro médio: 46,1 cm 

Área basal: 20,0 m2/ha 



Resultados 

 

 

 Parcela bem classificada 

N.º de árvores/ha: 90 

Diâmetro médio: 50,5 cm 

Área basal: 18,0 m2/ha 



Resultados 

 

 

Parcela mal classificada 

N.º de árvores/ha: 10 

Diâmetro médio: 10,1 cm 

Área basal: 0,12 m2/ha 



Resultados 

 

 

Parcela mal classificada 

N.º de árvores/ha: 10 

Diâmetro médio: 48,9 cm 

Área basal: 1,88 m2/ha 



Resultados 

 

 

Parcela mal classificada 

N.º de árvores/ha: 75 

Diâmetro médio: 8,3 cm 

Área basal: 0,41 m2/ha 



Resultados 

 

 

 O campo dos comentários permitiu identificar factores 
prejudiciais para a produção de cogumelos: 

 Solo gradado 

 Agricultura no subcoberto/Pastagem artificial 

 Presença de gado 

 Vegetação densa 

 Declive 

 Solo nu (sem vegetação arbustiva) 



 Solo gradado 

 

Resultados 



 Agricultura no subcoberto/Pastagem artificial 

 

Resultados 



 Presença de gado 

 

Resultados 



 Vegetação densa 

 

Resultados 



 Solo nu (sem vegetação arbustiva) 

Resultados 



 Declive 

Resultados 



Algumas considerações 



Considerações 

 

 

 A avaliação pelas fotografias não permite analisar factores relevantes 
como o tipo de vegetação de subcoberto e tipo de solo 

 

 Deve evitar-se realizar operações que afectem negativamente a 
produtividade dos cogumelos 

 

 Alguns peritos (experts) podem não ter baseado a sua avaliação nas 
variáveis de apoio, logo fatores que não sejam perceptíveis na fotografia 
não irão mostrar correlação com produtividade (factores climáticos/ 
local), pelo contrário, uma amostragem poderia mostrar relação 

 



Considerações 

 

 

 Número de respostas não foi o ideal 
 

 Há poucos peritos de cogumelos com conhecimento da produção 
em povoamentos do Alentejo 
 

 A extensão do questionário 

 

 Questionário mais simplificado e dirigido aos apanhadores de 
cogumelos 

 

 Próximo passo: desenvolvimento do modelo que preveja a 
classificação média dos cogumelos em função das 
características do povoamento/local. 



Obrigada! 

http://star-tree.eu 


